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 بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله
সিল প্রশংসা আল্লাি োয়ালার জনয। েরুে ও সালাম িবষতে তিাি আমাদের বপ্রয় নিী 

িযরে মুিাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়া সাল্লাদমর উপর, োাঁর পবরিার-পবরজন ও 

সািািাদয় তিরাদমর উপর। 

িামে ও সালাদম পর-  

সারা বিদে অিস্থানরে আমার মুসলমান ভাইদয়রা! আস সালামু আলাইিুম 

ওয়ারিমােুল্লাি   

পূিত তজরুজাদলদমর তেল আবিি তেদি আদমবরিার েূোিাস স্থানান্তর িরার বিরুদে 

এিবি িড় আদদালন/দিাভ সংগবিে িদয়দে। বিবলবিদনর বিদেোরা ও আদমবরিার 

উবিল ও চাির রাষ্ট্রগুদলা এিাদি োবিিদের বলডারদের বসোন্ত ও ঐিযমদেযর 

বিদরাবিো িদল ত াষণা িরদে।  

আবম বিবলবিদনর বিদেোদের সদবািন িরদিা না, এিং ওই রাষ্ট্রগুদলাদিও সদিািন 

িরদিা না, যারা বনদজদেরদি মুসলমানদের আবিো-বিোদসর সািাযযিারী ও োাঁদের 

প্রবেরিািারী োবি িদর, অেচ োরা িদে মুসলমানদের শত্রুদের চাির। বিন্তু আবম 

প্রদেযি স্বািীন ও সম্ভ্রান্ত মুসবলমদি সদবািন িরদিা-   

আবম োাঁদেরদি িলদিা: আপনাদের জনয আিশযি িল- সশস্ত্র লড়াইদয়র পূদিত 

জনসদচেনোর ময়োন তেবরদে মদনাবনদিশ িরা। এমবনভাদি আমাদের বনদজদের 

আজাবের িাল্পবনি পেদিপসমূি তেদি মুক্ত োিা আিশযি। আমাদের জনয জরুরী 

িল শত্রু-িনু্ধ বচনদে ভুল না িরা। শত্রুদের পেদিপসমূদির িযাপাদর সো জাগ্রে 

োিা। োদের সামদন প্রেযািেতন না িরা।  

আবম আমার মুসলমান ভাই, মুজাবিবেন ও সেযিােী আবলমদের স্মরণ িবরদয় বেদয় 

এই বিষয়িা স্পষ্ট িরদে চাই তয- মুসবলম বিদের প্রদেযিবি রাষ্ট্র জাবেসংদ র সেসয, 

যারা জাবেসংদ র প্রবেশ্রুবেদে স্বাির িদর ইসরাদয়লদি স্বীিৃবে বেদয়দে। তিননা 

জাবেসং  এমন এিবি শবক্ত যা ইসরাদয়লসি োর প্রদেযিবি রাদষ্ট্রর ঐিয এিং 

আঞ্চবলি অখণ্ডোর বনরাপত্তা বনবিে িদর। আর োরা –তখাে স্বাির িরার দ্বারাই- 
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আল্লাির শরীয়ে দ্বারা বিচার িায়সালা িরা না িরার স্বীিাদরাবক্ত বেদয়দে। এিং 

বনরাপত্তা পবরষে এিং সািারণ পবরষদের বসোদন্তই বিচার িায়সালা িরার িযাপাদর 

সন্তুষ্ট িদয় তগদে, যার মদিয রদয়দে ১৯৪৭ সাদল বিবলবিনদি িণ্টন িরার বসোন্ত এিং 

২৪২ এর বসোন্ত (২২ নদভবর ১৯৬৭ সাদল জাবেসংদ র বনরাপত্তা পবরষে িেৃতি 

২৪২ নামি এিবি বসোন্ত) এিং িারািাবিি পরাজয় ও আত্মসমপতদণর আরও অদনি 

বসোন্ত। এিং োদের অবিিাংশ-ই ইসরাইদলর সাদে প্রিাদশয ও তগাপদন সম্পিত 

িাদয়ম িদরদে।  

োরা সন্তুষ্টবচদত্ত পবিম তজরুজাদলম ও তেল আিীিদি ইসরাইদলর রাজিানী ত াষণাদি 

তমদন বনদয়দে। অেচ তেল আবিিও এিবি মুসলমানদের ভূখণ্ড, তসখাদনও ইহুবেদের 

িাড়ািাবড় তমদন তনওয়া যায় না।  

আর শরীয়দের শাসনদি এবড়দয় যাওয়া এিং পবিমাদের খুবশ িরাদনার রাজনীবের 

িলািল েুবনয়া ও আবখরাে িবেগ্রস্থ িওয়া োড়া আর বি ই িা িদে পাদর?   

তি আমার মুসবলম ভাইদয়রা!  

সন্ত্রাসীদের বলডার ট্রাম্প পবরষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় এ যুদগর েুদসডারদের প্রিৃে তচিারা 

উদমাচন িদর বেদয়দে। সুেরাং োদের সদে তিান িরদণর পিােপসরণ এিং 

অসন্তুবষ্ট-জনি তমৌবখি আদদালন িরা তিান লাভজনি িলািল িদয় আনদি না। িরং 

োদের তমািাদিলা তিিল বজিাে ও বিোদলর মািযদমই িদে পাদর।  

আর এ িািিো বজিাদের অগ্রেূদেরা অনুিািন িরদে তপদরবেদলন। োইদো শাইখ 

উসামা রি. ত াষণ িদরদেন, “আদমবরিা িদে যুদগর হুিাল। এিং মুসলমানদের 

প্রিান শত্রু”। আর শাইখ িসম িদর িদলবেদলন, “োরা েেিণ পযতন্ত োদের তেদশ 

বনরাপদে োিদে পারদি না যেিণ না আমরা বিবলবিদন বনরাপদে িসিাস িবর। এিং 

মুিাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইবি সাল্লাদমর ভূবম তেদি সিল িাদির তসনাদেরদি তির িদর 

তনওয়া িয়”। 

সুেরাং এিাই িদে বিবলবিন ও সমি মুসবলম ভূখণ্ড মুক্ত িরার পে, তখলািে প্রবেষ্ঠা 

িরা ও শরীয়ে িািিায়দনর এিমাত্র পে। এিাই িদে শরীয়দের শাসদনর প্রবে 
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োওয়াদের পে। োওিীদের িাদলমার পাদশ এিোিে িওয়া ও বজিাে বি 

সাবিবলল্লাির পে।  

এোড়া আর অনয তয সি পে েুে িামাইদয়র তলাদভ অেিা তেণী-বিভাদগর ভদয় 

অপরািীদের বলডারদের সামদন আত্মসমপতণ িরায়, তসগুদলা িদে েুবনয়া ও 

আদখরাদের িরিাবের পে।  

আর যখন আমরা বিবলবিনসি সমি মুসবলম ভূখণ্ড মুক্ত িরার প্রদয়াজনীয়ো অনুভি 

িরবে, েখন আমাদের জনয আিশযি িল এই অপরািী রাষ্ট্রীয় োগুেী শাসনিযিস্থাদি 

অস্বীিার িরা। োওিীদের িাদলমার পাদশ এিোিে িওয়া। বিবভন্ন ফ্রদে এি 

উম্মাির নযায় োওয়াে ও বজিাদের রণােদন মদনাবনদিশ িরা। ওই সিল বিবেন্ন 

জামাআেগুদলার মে নয়, যারা অপরািীদের বলডারদের ইোর সামদন প্রেযািেতন 

িদর।  

وآخُر دعوانا أِن احلمُد هلِل رِب العاملني، وصلى اهللُ  على سيِدنا حممٍد وآِله وصحِبه وسلم. والسالُم 
 عليكم ورمحُة اهلِل وبركاتُه


